
Pensionistgruppens efterårsprogram 2022 

 

Vi håber meget, at vi endelig er ude af coronaens svøbe, så vi ikke skal have flere aflysninger. 

Alligevel kan andre ting spille ind. Vi har her kort før Efterårsprogrammets udsendelse været nødt 

til at aflyse det i Nyhedsbrevet annoncerede besøg hos Videnskabernes Selskab. Det skyldes 

ombygning i deres lokaler, men vi har forhåbninger om et besøg i 2023 i stedet. 

I september skal vi langt om længe til Oslo. Turen skulle have været i 2020, nu blev den 

annonceret til juni, men måtte igen udskydes, fordi coronaen forsinkede alt. I september skulle vi 

have haft en sensommertur til det østlige Skåne, den er nu udskudt til 2023. 

Vi blev overvældet af interessen for turen til Oslo, som hurtigt blev fuldtegnet, og vi måtte afvise 

flere. Vi vil overveje, om der skal tilbydes flere udlandsture, og det kan vi tage op på en senere 

generalforsamling. 

Der var også overvældende interesse for sidste års julearrangement, så i år dublerer vi på forhånd 

julearrangementet. Bemærk de to datoer og vælg gerne den sidste, så vi får fyldt op på begge 

dage. 

Meld dig gerne til vores Facebookgruppe  KI’s Pensionist-Gruppe hvor små pop-up arrangementer 

kan blive annonceret, og der bliver lagt omtale og billeder ud fra de ture, vi har været på. 

Vi tilråder hurtig tilmelding på ture, da der jævnligt har været skuffede medlemmer. Husk også 

afbud, hvis du alligevel ikke kan komme. Det er så ærgerligt, hvis der er tomme pladser, som 

kunne være fyldt op fra ventelisten. Hvis et arrangement bliver dubleret, så skriver KI til 

medlemmer fra ventelisten og siger, at de nu kan tilmelde sig det nye arrangement. 

Som lovet på generalforsamlingen, vedhæfter vi en vejledning til tilmelding. 

Vær opmærksom på evt. gældende restriktioner på tidspunktet for udflugten. 

 

Tirsdag d. 30. august Biblioteket på Odense Katedralskole, Odense Domkirke og 

H.C. Andersens Hus 

 
Onsdag d. 14. september  Niels Bohr Instituttet 
 
Tirsdag d. 11. oktober  Besøg på forlaget Gutkind 
 
Torsdag d. 10. november Gellerup Bibliotek og BOOK1, tidligere Hovedbiblioteket i 

Mølleparken, Aarhus 
 

Mandag d. 28. november og  Vor Frue Kirke og Domkirkens Hus. Julefrokost  
tirsdag d. 29. november    
 
 

På gensyn til et spændende efterår 

Venlig hilsen Pensionistgruppens bestyrelse  

https://www.facebook.com/groups/3423138104366894


Biblioteket på Odense Katedralskole, Odense Domkirke og H.C. Andersens Hus. 

Biblioteket. Katedralskolens bibliotek står stort set som i 1894 med høje udskårne reoler, 
læderindbundne bøger helt tilbage fra reformationens tid og hemmelighedsfulde gangveje. I et 
særlig sikret rum findes bl.a. et bind af Flora Danica fra 1700-tallet og en udgave af Davids Salmer 
fra 1531. Omkring 40.000 materialer er der på biblioteket, og det gør det til Fyns største private 
bibliotek. Men de gamle bøger er kun en del af biblioteket. I 2017 modtog Katedralskolen en 
donation fra A.P. Møller Fonden til nyindretning og digital opdatering, så nu fremstår biblioteket 
som en vellykket blanding af gammelt og nyt. Bibliotekar Mette Tamborg modtager os og giver en 
introduktion og rundvisning. 

Odense Domkirke, Sankt Knuds Kirke. Kirken rummer mere end 900 års historie og er ombygget, 
udbygget og ændret både ude og inde adskillige gange. Til trods herfor fremstår bygningen som 
den smukkeste gotiske katedral i Danmark. Kirken er opkaldt efter Knud den Hellige, som blev 
myrdet i 1086 i Sankt Albani Kirke i Odense. Rundvisningen vil fokusere på kirkebygningens 
historie, Knud den Hellige, og altertavlen, som er et imponerende forgyldt træskærerarbejde af 
Claus Berg, udført i egetræ ca. 1513 - 1523. 
https://www.odensedomkirke.dk/page/312/domkirkens-historie 

H.C. Andersens Hus, introduktion til det nye museum og haven. Museet blev indviet den 30. juni 
2021. Ideen opstod allerede i 2009 i forbindelse med, at man arbejdede med andre store 
ændringer i Odense midtby. Arkitektkonkurrencen blev afholdt i 2016, og den berømte japanske 
arkitekt Kengo Kuma vandt. Desværre kan vi ikke nå at besøge selve museet, men vi får en 
introduktion til huset og haven. Haven er frit tilgængelig, så den kan vi nyde at gå rundt i og kigge 
ud over på egen hånd. Museet er åbent til kl. 20, så det er muligt at lægge et besøg efterfølgende. 
Vær opmærksom på, at billetter skal købes på forhånd, der er ofte udsolgt. 
https://hcandersenshus.dk/ 

Alle steder ligger indenfor gåafstand, og vi følges ad rundt i byen. 

 
Tirsdag d. 30. august 
 
Program 
 
Kl. 10.45   Vi mødes udenfor Odense Katedralskole, Jernbanegade 34 

Kl. 11.00 – 11.50  Rundvisning på Biblioteket v. Mette Solberg Tamborg  

Kl. 12.00 – 13.15  Frokost på Olivia Brasseri, Vintapperstræde 37. Der er bestilt Lakse 

Symphonie til 149 kr. Betales individuelt + drikkevarer. 

Kl. 13.30 – 14.30  Guidet tur i Sankt Knuds Kirke, Klosterbakken 2  

Kl. 14.45 – 15.15 K Kaffe/the og kage i spiseriet Deilig, H.C. Andersen Haven 3. Pris: 80 kr. 

Betales individuelt. 

Kl. 15.15 – 15.45  Introduktion til det nye H.C. Andersens Hus, H.C. Andersen Haven 1. 

  

https://www.odensedomkirke.dk/page/312/domkirkens-historie
https://hcandersenshus.dk/


Pris og antal deltagere: Rundvisning på Biblioteket og i Domkirken betales af foreningen. 
Introduktion til H.C. Andersens Hus betales ligeledes af foreningen. Max. 25 deltagere. 
 
Bindende tilmelding senest søndag d. 21. august via KI´s arrangementskalender, andre møder og 

besøg  Kalender - Forbundet Kultur og Information   Husk at det også er bindende i forhold til frokost og 

kaffe. 

Transport: I KIs tilmeldingsformular tilføjes i feltet Bemærkninger, om der ønskes eller tilbydes 
kørelejlighed, samt om evt. særlige ønsker til frokost. Det er også en mulighed at tage toget. 
Odense Katedralskole ligger forholdsvist tæt på stationen. 
 
Evt. afbud til Dorte Vind, dortevind@gmail.com eller Tove Jensen, toje@jensen.mail.dk 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
mailto:dortevind@gmail.com
mailto:toje@jensen.mail.dk


Niels Bohr Instituttet  

Niels Bohr fik i 1922 Nobelprisen i fysik, og et par år før grundlagde han Niels Bohr Instituttet på 

Blegdamsvej. 

Vi er inviteret indenfor til rundvisning i bygningen. Og i det berømte Auditorium A, der var ramme 

om Niels Bohrs forelæsninger, får vi også en “forelæsning” om instituttets historie og nuværende 

aktiviteter. Rob Sunderland står for dette. 

Herefter bevæger vi os over i biblioteket, der stiller info til rådighed for studerende, forskere og 

gæster. Vi får en rundvisning af Khader Rahman Ahmad. 

Til sidst Indtager vi frokosten på Bevar’s, hvor der serveres 2 stk. smørrebrød til 135 kr. ekskl. 

drikkevarer. 

 

Onsdag d. 14. september 

Program 

Kl. 10 – 12.30 Rundvisning på Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 17, 2100 Kbh. Ø 

Nbi.ku.dk  Vi står klar udenfor kl. 9.45 

Kl. 13 – ? Frokost på Bevar’s, Ravnsborggade 10B, 2200 København N. 

www.bevars.dk 

 

Pris og antal deltagere: 

Rundvisningen betales af Pensionistgruppen, 

mens frokosten er på egen regning. 

Der er plads til 25 deltagere. Der er et 

kvarters gang til cafeen. 

Bindende tilmelding senest 5. september via 

KI´s arrangementskalender, andre møder og 

besøg Kalender - Forbundet Kultur og 

Information   

Samtidig indbetales 135 kr. for frokosten på 

kontonr. 9570 12784503  Husk navn. 

Evt. afbud til 

arrangementer@kulturoginformation.dk 

 

 

Yderligere oplysninger fås hos Annette 

Waterstradt, sommer18@gmail.com eller 

Helle Mortensen, 

helleamortensen@gmail.com

http://nbi.ku.dk/
http://www.bevars.dk/
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
mailto:arrangementer@kulturoginformation.dk
mailto:sommer18@gmail.com
mailto:helleamortensen@gmail.com


Besøg på forlaget Gutkind 

  
Vi har fået muligheden for at besøge forlaget Gutkind, som blev grundlagt for bare to år siden og 
allerede har gjort sig bemærket på det danske bogmarked med kvalitetslitteratur til alle 
aldersgrupper. 
 
Gutkind Forlag er opkaldt efter Gutkind Hirschel (1778-1862), en jødisk indvandrer, der i begyndelsen af det 19. 
århundrede kom til Danmark fra Tyskland og åbnede sin første boghandel i København i 1804. 
 
Forlagsdirektør Jacob Søndergaard vil vise os forlaget, fortælle om forlagets to første år og 
præsentere nogle af de kommende udgivelser og initiativer. Derudover vil strategisk projektleder 
Anne Søndergaard forberede nogle spørgsmål til os, så forlaget kan få inspiration fra garvede 
bibliotekarer. Spørgsmålene bliver sendt til deltagerne efter tilmeldingsfristen, så man kan summe 
lidt over dem inden arrangementet.  
  
Det er en god idé inden at have skrevet sig op til at modtage Gutkinds nyhedsbrev for bibliotekarer 
mm – se her: gutkind.dk/a/nyhedsbrev-til-litteraturformidlere/ og have orienteret sig på  
www.gutkind.dk 
Forlaget vil gerne have feedback på det månedlige nyhedsbrev.  
 
 
Tirsdag d. 11. oktober   
 
Program 
 
Kl. 14 – 16  Vi mødes hos Gutkind, Læderstræde 9, 1.sal, 1201 København K 
 
 
Arrangementet er gratis. Deltagerantal 25.  
Adgang: Trapper til 1. sal. Ingen elevator. 
 
Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg, senest 27. september.  
Kalender - Forbundet Kultur og Information 
Ved tilmelding vil vi bede dig angive, hvilket bibliotek du senest har arbejdet på. 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgutkind.dk%2Fa%2Fnyhedsbrev-til-litteraturformidlere%2F&data=04%7C01%7Cmette.konig%40gutkind.dk%7C61660e8a0f3040c853c808d9f6ab15bc%7Cd80f13a0db5944f7b49ef8a7a2b4e456%7C0%7C0%7C637812036927469614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mIeZA2ElA1mXoSzxn%2BH1AT41yWhpRev9cFvUL%2FFED70%3D&reserved=0
http://www.gutkind.dk/
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa


Gellerup Bibliotek og BOOK1, tidligere Hovedbiblioteket i Mølleparken, Aarhus. 

Gellerup Bibliotek. Det nye Gellerup Bibliotek er en del af Sports- og Kulturcampus i Gellerup, som 

åbnede 8. december 2021. Sports- og Kulturcampus består af to huse og det udendørs 

samlingssted Verdenspladsen, der sammen med Byparken og kunstgræsbanen byder på både 

indendørs og udendørs aktiviteter. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening står bag 

opførelsen, og arkitektfirmaet er Schmidt Hammer Lassen Architecs. Det unikke og meget 

indbydende bibliotek er nomineret til biblioteksprisen Public Library of the Year 2022.  

Se mere her: https://sportsogkulturcampus.aarhus.dk/om-sports-og-kulturcampus/#1 

 

BOOK1, det gamle Hovedbibliotek i Mølleparken. Bygningen blev tegnet af arkitekterne Alfred 

Mogensen og Harald Salling-Mortensen i 1931 og stod færdig til at blive taget i brug 29. oktober 

1934. Som noget nyt var der læsesale, både for børn og voksne samt åbne kortkartoteker til 

publikum. I 2015 flyttede biblioteket til Dokk1 ved havnen. Det ydre er blevet fredet, eftersom 

bygningen var det første offentlige funkisbyggeri i Aarhus. Bygningen er nu med navnet BOOK1 

design hostel. Vi bliver vist rundt i nyindretningen. 

Se mere her: https://www.brochner-hotels.com/book1/ 

 

Torsdag d. 10. november 

Program 

Kl. 9.45 Vi mødes ved indgangen til Gellerup Bibliotek, Karen Blixens Boulevard 

23, 8220 Brabrand. Der er gratis parkeringshus ved Blixens, Karen 

Blixens Boulevard 7, kør ind fra Inger Christensens Gade nr. 74B. 

Kl. 10 – 11.30 Rundvisning på Gellerup Bibliotek ved Bente Kjærgaard, som vil fortælle 

om biblioteket, arkitekturen, visionerne for stedet og om bibliotekets 

samarbejde med resten af Campus og lokalsamfundet i øvrigt.  

Kl. 12 – ca. 13.15 Frokost i Café Europa i det nærliggende Blixens, Karen Blixens 

Boulevard 7. Frokosten er ikke aftalt pga. ferie, men det kan f.eks. være 

en tapastallerken til ca. 150 kr. + drikkevarer. Betales individuelt.  

Der køres mod Aarhus C ad Silkeborgvej og Vesterbrogade frem til Vesterbro Torv. Drej til højre og 

umiddelbart derefter til højre (50 meter) og ind ad Janus la Cours Gade (ensrettet) og frem til 

Vestergade, hvor der drejes til venstre (også ensrettet). Kør lige frem og over krydset (Vester Allé) 

og frem til Vestergade 65 og ned i Q-park Vestergade parkeringskælder (27 kr. pr. time – billet).   

Kl. 14 – 15.15 Rundvisning i BOOK1, Møllegade 3A, 8000 Aarhus C. 

Kl. 15.30 Sluttes af med kaffe/the med kage i Lynfabrikken, Vestergade 49, 2. sal. 

Ca. 60 kr. Betales individuelt.   

https://sportsogkulturcampus.aarhus.dk/om-sports-og-kulturcampus/#1
https://www.brochner-hotels.com/book1/


Pris og antal deltagere: Vær opmærksom på, at priserne på frokost og kaffe er foreløbige og kan 
ændres senere. Max. 25 personer. 
 
Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg, senest mandag den 31. 

oktober.  Kalender - Forbundet Kultur og Information 
Også bindende i forhold til frokost og kaffe. 
 
Transport: I KI’s tilmeldingsformular tilføjes i feltet Bemærkninger, om der ønskes eller tilbydes 
kørelejlighed, samt om evt. særlige ønsker til frokost.  
 
Evt. afbud til Dorte Vind dortevind@gmail.com  tlf: 3069 3907 eller  
Leif Dehnits dehnits@yahoo.dk  tlf: 2141 4415. 
  

 

 

 

  

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
mailto:dortevind@gmail.com
mailto:dehnits@yahoo.dk


Så bliver det ikke mere julet! Vor Frue Kirke og Domkirkens Hus 

Vor Frue Kirke og Domkirkens Hus (tidligere Metropolitanskolen) danner rammen for 

Pensionistgruppens julearrangement. Kirken er tilegnet Jomfru Maria, som især tidligere også blev 

kaldt Vor Frue. Der har været en kirke på stedet siden det 12. århundrede, men kirkebygningen er 

brændt og genopbygget flere gange. Man bliver slået af den ro og skønhed, der kendetegner det 

kirkerum, C. F. Hansen skabte i Vor Frue Kirke.  Den blev indviet i 1829, og mange af Guldalderens 

store skikkelser har haft tilknytning til kirken, der er udsmykket af billedhugger Bertel Thorvaldsen. 

I 2020 overtog Vor Frue Kirke den gamle Metropolitanskole i Fiolstræde, som åbner inden længe 

som Domkirkens Hus. Vi får et kig ind i byens gamle latinskole, som kendes af mange fra Hans 

Scherfigs roman ”Det forsømte forår”. Det var her den frygtindgydende lektor Blomme blev 

forgivet med et maltbolsje. På bygningens facade kan man læse ”Disciplina sollerti fingitur 

ingenium”. Det betyder noget i retning af ”ved alvorlig disciplin dannes ånden”. Men Scherfig 

oversatte det i romanen til: ”Øretæver er godt for den åndelige udvikling” og ramte nok meget 

godt den ånd, der herskede i skolen i første halvdel af det 20. årh., hvor han selv var elev på 

skolen. Skolens historie er langt ældre, men den nuværende bygning blev indviet i 1816. 

Vi får en rundvisning af kirke- og kulturmedarbejder i Vor Frue Kirke, Susanne Torgard. 

Derefter går vi hen om hjørnet, hvor vi indtager julefrokosten på en af Københavns traditionelle og 

hyggelige frokostrestauranter, Café Nytorv. En gåtur på ca. 10 minutter.   

 

Mandag d. 28. november/Tirsdag d. 29. november 

 

Program 

 

Kl. 10.30 – ca. 12.30. Rundvisning i Vor Frue Kirke, Nørregade 8 og et kig ind i Domkirkens 

Hus  

Kl. 13.00 –   Julefrokost på Café Nytorv, Nytorv 15 

 

Pris og antal deltagere: Pris: 289,- kr. for en Københavnerplatte. Drikkevarer for egen regning. 

Rundvisningen betales af Pensionistgruppen. Deltagerantal pr. dag er 30 personer. 

Husk at vælge den foretrukne dato ved tilmelding (og vær forberedt på evt. at blive spurgt om 

mulighed for datoskift) 

Bindende tilmelding via KI’s arrangementskalender, andre møder og besøg, senest den 15. 

november. Samtidig indbetales 289 kr. på konto 9570 12784503, Husk navn.  Kalender - Forbundet 

Kultur og Information  

Handicapadgang: Handicaphjælp | Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke (domkirken.dk). Café 

Nytorv ligger i kælderplan. Der er 4 trin ned.  

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
https://www.domkirken.dk/handicaphj%C3%A6lp


Yderligere oplysninger hos Helle A. Mortensen helleamortensen@gmail.com tlf. 22 40 52 73 eller 

Merete Riis mhriis@image.dk tlf. 25 47 87 08 

 

 

 

 

mailto:helleamortensen@gmail.com
mailto:mhriis@image.dk

